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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus. penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis 

untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami 

Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang yang diterapkan oleh CV 

Rajawali Feed Centre Pekanbaru 

Identifikasi penelitian ini adalah membandingkan penerapan atau 

implementasi dengan teori atau ketentuan yang berlaku umum sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 

 

3.2  Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan di lakukan pada CV Rajawali Feed centre yang barada 

pada Jln. Raya H.R Subrantas No. 64-69 Pekanbaru. Waktu penelitian dimulai pada 

bulan Novenber tahun 2016. 
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3.3  Metode Pengumpulan Data 

A.  Jenis Data 

 . Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu pengolahan.Data bisa berwujud suatu keadaan, 

gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang 

bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun 

suatu konsep. Kuncoro (2011) data dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

a.  Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka (numerik) yang 

dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis. 

b.  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka.Data 

yang digunakan. 

 Dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. Data kualitatif yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, dalam hal ini yang berhubungan 

dengan pencatatan persediaan yang dihasilkan oleh CV Rajawali Feed Centre 

Pekanbaru. 

B. Sumbar Data 

Indrawan dan Yaniawati (2014:141) menyatakan bahwa sumber data 

penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.  

1. Data primer  
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Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.  

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.  

 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yang diperlukan peneliti diperoleh dengan cara wawancara. 

Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan merupakan data laporan keuangan 

terutama yang berkaitan dengan persediaan barang pada CV Rajawali Feed Centre 

Pekanbaru. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada 3 teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu 

dengan cara : 

a. Observasi 

Dimana metode ini menuntut adanya pengamatan dari sipeneliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan 

instrumen berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya 

(Umar, 2014 : 87). 

b. Wawancara/Interview 
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Yang digunakan untuk studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam (Sugiyono, 2013:194). 

c. Dokumentansi 

Dokumentasi pada penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh 

peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya momumentel dari 

seseorang. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

Data yang peneliti kumpulkan dari perusahaan selanjutnya dianalisa dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang sudah diperoleh dijelaskan 

dengan kata-kata yang sistematis sehingga penelitian dapat diterangkan secara 

objektif. Metode deskriptif merupakan metode yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menginterpretasikan, mengolah dan 

menganalisis data sehingga diperoleh gambaran masalah yang diteliti. 

Analisis dilaksanakan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia yang 

bersumber dari pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, wawancara 

dan sebagainya. Selain itu digunakan juga PSAK No. 14 sebagai panduan dan 

menggunakan teori-teori mengenai akuntansi persediaan untuk menganalisis 

perlakuan akuntansi persediaan yang diterapkan oleh CV Rajawali Feed Centre 

Pekanbaru apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Melalui seluruh 
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data yang didapat dan semua teori yang mendukung maka dilakukan pembahasan 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran. 

 

3.6 Teknik Analisis data  

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang persediaan berdasarkan hasil 

wawancara.  

2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang persediaan.  

3. Menguraikan sistem pengendalian intern dan mengaitkannya dengan 

persediaan, sesuai pustaka yang ada.  

4. Mempelajari penerapan PSAK No. 14 sebagai pendukung analisis sesuai dengan 

pustaka yang ada.  

5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




